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pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava 

d 4. neděle velikonoční - neděle Dobrého Pastýře - 
se před mší svatou po společné modlitbě růžence 
modlíme text modlitby sestavený papežem Benedik-
tem XVI. za povolání k duchovnímu stavu, za kněze a 
zasvěcené osoby. Je to odpověď na výzvu Pána Je-

žíše: “Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. 
Když se my kněží po-
stavíme před 
„Dobrého Pastý-
ře“, tak cítíme, 
jak nás Kristovo 
kněžství, jehož 
jsme nositeli, pře-
sahuje. Nestačí-
me nárokům, 
které na nás klade 
Pán i současná 
doba.  Jeden pri-
miční kazatel vypo-
čítával, co všechno by 
měl dnes kněz umět a v 
čem se vyznat, co se od 
něho očekává. Říkal to trochu 
s úsměvem, ale přesto z 
toho na mne padaly min-
dráky. Dopadá na nás kriti-
ka tohoto světa a často 
i od samotných věří-
cích. Kromě toho na 
nás dopadají i naše 
lidské slabosti a li-
mity. 
Potřebujeme se utí-
kat k Božímu milo-
srdenství a dovolá-
váme se i vašich modliteb. Jak se může uchytit povolání ke  
kněžství v rodině, kde děti často slyší na kněze kritiku o jeho ne-
dostatcích, zatímco by se měla připomínat nezastupitelnost jeho 
svátostné služby. 
A tak vás sestry a bratři v Kristu prosíme, aby váš pohled na nás 
biskupy kněze a jáhny, byl také milosrdný. 

+ Josef Kajnek 
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Ve středu 17. května se na faře v Pardubicích 
opět sešla pastorační rada farnosti.  
Po úvodní modlitbě P. Forbelský zhodnotil průběh 
posledního měsíce. 

Jednoznačně největší pozornost byla v minulém 
měsíci věnována průběhu Velikonočních slavnos-
tí. P. Forbelský poděkoval všem, kdo se podíleli 
hudbou nebo organizačně na jejich průběhu a 
realizaci. Poděkoval také za zorganizování tradič-
ního agapé v kostele sv. Jana.  

V měsíci květnu se konají půl hodiny před mší 
svatou májové pobožnosti, v jejichž průběhu je 
také možnost přijmout svátost smíření. 
V neděli 13. 5 .2006 proběhla v Salesiánském 
středisku návštěva nejvyššího představeného řá-
du doktora teologie Dona Pascuala Cháveze z 
Mexika, který provedl v minulých dnech vizitaci 
celé Salesiánské provincie, tou je celá Česká Re-
publika. V Pardubicích při jeho setkání s mládeží 
musel bohužel být z organizačních důvodů ome-
zen počet mládeže na 500 mladých. V přednášce 
Don Chávez vyzdvihl rodinu, odvahu vyznat víru 
a být světlem pro kamarády. 

V Salesiánském středisku je také možno shléd-
nout výstavu o kardinálu Trochtovi. 
V pondělí 15. 5. 2006 začala veřejnou vernisáží 
výstava Česká bible v průběhu staletí. Slavnostní-
ho zahájení se jako čestní hosté zúčastnili kardi-
nál Miloslav Vlk, arcibiskup Karel Otčenášek, arci-
biskup Jan Graubner, biskup Dominik Duka, se-
nátor Jiří Stříteský a také kurátorka výstavy Alena 
M. Kubíčková. O hudební doprovod se postaral 
Pavel Šisler s chrámovým sborem Chorus Minor. 
Pardubický rozhlas přinesl sestřih z této vernisá-
že, který byl odvysílán v úterý 16. května. Ing. 
Marie Zimmermannová připomněla, že je třeba 
informovat a doporučit výstavu učitelům druhého 
stupně základních a středních škol. Průvodce 
školním výpravám bude dělat právě Ing. Zimmer-
mannová. 

Dále byla přednesena žádost Východočeského 
muzea v Pardubicích o spolupráci při zajištění 
dobrovolníků při výstavě, zvláště na pomoc při 
opisování Bible. Výstava bude probíhat od 15. 5. 
do 15. 6. 2006 každý den mimo pondělí od 10:00 
do 18:00. Dobrovolníci se mohou hlásit po mši 
sv. v sakristii, nebo v kanceláři na faře. 
V souvislosti s výstavou byl znovu připomenut 
doprovodný program: 28. 5. 2006 v 17:00 
v kostele sv. Bartoloměje koncert duchovní hud-
by, 1. 6. v 18:00 v přednáškovém sále Východo-

českého muzea na zámku přednáška Prof. P. Po-
korného: „Vznik evangelií“ a 10. 6. v 19:00 kon-
cert hudební skupiny Oboroh. 

Tento víkend 19 - 21. 5. probíhá setkání minist-
rantů ve Skutči a ministrantek ve Slatiňanech. Na 
závěr proběhne společná mše sv. v Luži u Skut-
če. 
20. 5. 2006 proběhne tradiční skautská mše sv. 
v Podskale. 
20 - 21. 5. proběhne v Hoješíně setkání rodičů a 
dětí připravujících se k Prvnímu svatému příjímá-
ní. Hlavním tématem bude příprava na svátost 
smíření, dále hry, labyrint dozrávání duchovního 
růstu člověka, příprava tabla a zamyšlení nad pů-
sobením Boha v rodinách. Proběhne také komen-
tovaná mše svatá, nácvik slavnosti a písniček. Je 
důležité, že rodiče si udělají speciální čas na děti. 
Z 29 se nezúčastní víkendu 8 dětí. 
Slavnost Prvního svatého příjímání proběhne 
v neděli 28. 5. 2006 v 10:30 hod. v kostele sv. 
Bartoloměje, v sobotu 27. 5. 2006 bude probíhat 
zpovídání dětí připravujících se na 1. sv. příjímá-
ní. 
3. 6. 2006 proběhne setkání biřmovanců s násle-
dující vigilií, zpěvy a zamyšlením. 4. 6. 2006 v 
9:00 hod.v kostele sv. Bartoloměje proběhne při-
jetí svátosti biřmování. 
Den rodin, který bude 10. 6. 2006 u Salesiánů, 
bude spojen s dětským dnem, odpoledne proběh-
ne přenáška J. Černého: „Manželství jako du-
chovní boj“, a také koncert Ztracené kapely, která 
je mimo jiné také autorem ordinaria zpívaného při 
nedělních dětských mších. 
Na 15. 6. 2006 připadne slavnost Těla a Krve Pá-
ně, tzv. „Boží tělo.“ Pastorační rada se podrobně 
zabývala možnostmi uspořádání slavnostního 
průvodu i otázkami připravenosti farníků a obyva-
tel Pardubic na podobnou událost. Z nabízených 
možností se jako nejpřijatelnější zdála jednodu-
chá moderní forma průvodu z kostela sv. Bartolo-
měje do kostela Zvěstování Panny Marie se za-
stávkou u Mariánského sloupu na Pernštýnském 
náměstí spojenou s požehnáním městu a jeho 
obyvatelům. Průvod by začal 17. 6. 2006 po ne-
dělní mši svaté v 9:00 hod. v kostele 
sv. Bartoloměje a končil by v kostele Zvěstování 
Panny Marie před dětskou mší sv., došlo by tak 
k symbolickému propojení obou mší. 
P. Kvasnička připomenul výzvu Jana Pavla II, aby 

(Pokračování na stránce 3) 

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
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PENĚŽITÉ DARY 
Vážení přátelé, 
obracíme se na Vás jménem ekonomické rady farnosti. 
Z průběžných informací v našem zpravodaji víte, jak se daří (nebo nedaří?) po ekonomické stránce na-
šemu církevnímu společenství. 
Chceme Vás seznámit se způsobem jak přispět církvi peněžitým darem s možností odpočtu tohoto da-
ru od základu daně z příjmů. 

 
Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, můžete „ušetřit“ nebo lépe řečeno dát více peněz církvi. 
Postup poskytnutí daru je stanoven v § 15 odst. 1 zák. č. 586/92 Sb. o daních z příjmů v platném znění 
(dar na náboženské účely pro registrované církve). Podmínkou je skutečnost, aby hodnota darů za zda-
ňovací období (rok) přesáhla 2 % ze základu daně nebo činila alespoň 1 000 Kč. Nejvýše lze odečíst 
dary ve výši 10 % ze základu daně. 
Hodnotu daru lze uplatnit přímo v „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob“ nebo v případě, že roční 
zúčtování daně provádí zaměstnavatel, je možno potvrzení předat svému zaměstnavateli (mzdové 
účetní). 
Věříme, že po seznámení se s touto skutečností využijete výše uvedené možnosti a pomůžete našemu 
církevnímu společenství. 
Bližší informace získáte přímo na faře arciděkanství v Kostelní ulici nebo na čísle mobilního telefonu 
603 502 053 (Jirásková). 

Ekonomická rada farnosti 

Roční výdělek 
(základ daně) Daň Dar církvi Základ daně 

včetně daru Daň Rozdíl = úspora 

123 200 14 924 2 000 121 200 14 544 380 
220 400 33 512 2 000 218 400 33 012 500 
333 200 61 852 2 000 331 200 61 212 640 
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myšlenka vyzvednutí slavnosti eucharistie neza-
nikla s ukončením roku eucharistie. 

P. Bartoš se zúčastnil setkání o předpokládaném 
dalším rozvoji turistického ruchu v Pardubicích. 
Ze strany cestovních kanceláří vzniká požadavek 
na zajištění průvodcovské služby v kostele sv. 
Bartoloměje a také zajištění pohlednic a publika-
cí. 
V souvislosti s tím byla také otevřena otázka zří-
zení pořádkové služby, tj. dobrovolníků, na které 
by bylo možné se obrátit se žádostí o pomoc při 
organizaci v případě pořádání větších slavností.  
17. 6. 2006 proběhne diecézní setkání seniorů 
v Hradci Králové. 
Kající bohoslužba pro děti bude 24. 6. a 3. 9. 
2006 v 17:00 v kostele sv. Bartoloměje.  
TE DEUM – poděkování za uplynulý školní rok 
proběhne ve čtvrtek 29. 6. 2006 na slavnost 
sv.Petra a Pavla v 16:00 v kostele Zvěstování 
Panny Marie. 
Latinské mše lidé přijali, proto budou probíhat i 
nadále. 

(Pokračování ze stránky 2) Aktivita rodin: Hlavním cílem je vzájemné po-
znání rodin, mělo by k němu přispět i celodenní 
setkání 25. 6. 2006 na Míčově.  

Pouti:  
= Tradiční pouť Panny Marie Pomocnice na 

Chlumek v sobotu 24. 6. 2006 
= Hlavní diecézní pouť Králíky 19. 8. 2006 
= Pouť rodin do Lorety u Jičína 9. 9. 2006 
= Pouť Libice 28. 10. 2006 - pouť za duchovní 

povolání 
Je třeba zvážit zájem lidí a případné objednání 
autobusu na jednotlivé pouti. 
Podařilo se spustit křesťanskou televizní stanici 
NOE, v neděli 21. 5. 2006 bude čten v kostelích 
pastýřský list k této události a 28. 5. 2006 bude 
uspořádána sbírka na provoz TV NOE.  

28. 5. 2006 bude čten pastýřský list k volbám. 
Podařilo se aktualizovat www stránky pardubic-
kých farností a daří se je udržovat včetně fotoga-
lerie. 

Stát přispěl na opravu průčelí Kostelíčka. 

Termín příštího setkání je 6. 9. 2006 v 19:00. 

Jan Rohlík 
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BIŘMOVANCI NA HOJEŠÍNĚ (28. – 30. 4. 2006) 

Je pátek odpoledne a my se opět scházíme, 
s batohy na zádech a s úsměvem na tváři, na far-
ním dvoře. Máme před sebou další společný ví-
kend, který tentokrát strávíme u sestřiček na Ho-
ješíně. 
Po milém přijetí a ubytování se společně setkává-
me u večeře. Nic nás nehoní, je čas všední sta-
rosti hodit za hlavu a vychutnat si nejen dobré 
jídlo, ale i radost ze vzájemné blízkosti lidí, kteří 
se tu sešli. Poté, co se seznámíme mezi sebou a 
s programem víkendu, máme ještě čas chvilku 
posedět a popovídat si. 
Sobotní dopoledne strávíme besedou s panem 
Kašparem, který nám poodhaluje tajemství povo-
lání každého z nás a nabízí nám zajímavý pohled 
na zmrtvýchvstání Krista. Před obědem nás čeká 
ještě mše svatá, která se odehrává 
v přenádherné místní kapli. Po obědě je čas vyra-

zit na výlet, počasí sice není nic moc, ale neza-
brání nám obhlédnout dominantu blízkého okolí – 
přehradu Seč. A na co se všichni celý den těší?  
Až si večer sedneme do kroužku, od srdce se za-
smějeme a všichni bezpochyby omládneme při 
společenských hrách různého charakteru. 
V neděli ráno máme možnost při mši svaté podě-
kovat za vše Pánu Bohu, a pak už je čas svorně 
zamířit opět k domovu. 
Věřím, že si společný víkend užili všichni zúčast-
nění stejně tak, jako já. Hoješín je krásné místo, 
které se díky hřejivým srdcím svých obyvatelek 
stává místem, jež pohladí po duši. 

P. Antonínovi Forbelskému, panu Kašparovi, 
sestřičkám a všem biřmovancům děkuje  

Vendy. 
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19 - 21. 5 2006 jsme jeli na setkání ministrantů 
do Skutče. Z Pardubic nás jelo 8 ministrantů: 
Marek a Daniel Petrášovi, Adam a Prokop Netu-
šilovi, Vojta a Vítek Pecnovi, Lukáš Fibich a 
František Zbroj. Jako doprovod s námi jel náš 
kaplan P.Tomáš Kvasnička. Bylo tam asi 200 
ministrantů z celé diecéze. První den nás přivíta-
li a poté nás ubytovali do tříd na jazykovém gym-
náziu a rozdělili do skupin. Večer jsme byli na 
zahajovacím programu. 
V sobotu ráno byl budíček v 6:45 hod. Den začal 
společnou modlitbou a poté 
snídaní. 
Pak jsme šli do sálu, kde byl 
pro nás připraven program. 
Tam jsme se rozdělili do sku-
pin podle věku 6 - 9 let, 10 - 12 
let, 13 a více. Každá skupina 
měla svůj program. Potom 
jsme hráli hru kde bylo 6 sou-
těží. Nakonec naše družstvo 
skládající se z ministrantů 
z Pardubic a Kameniček  
skončilo z dvanácti celkově na 
1.místě. P. Tomáš měl z toho 
radost. Po obědě jsme šli na 
vybranou soutěž. My jsme si 
vybrali fotbal. Po fotbalu byla 
mše svatá a potom večeře. Po 
večeři jsme šli do místního 
kostela, kde byla adorace. Po 

adoraci jsme šli zpátky, po-
modlili jsme se společně a šli 
spát. 

Po snídani jsme si zabalili kari-
matky, spacáky a ostatní věci 
a šli jsme na pouť na Chlumek 
u Luže. Bylo to asi 8 km. Na 
této pěší pouti s námi šel i náš 
biskup Dominik Duka.Dorazili 
jsme do kostela, převlékli jsme 
se a začalo se nacvičovat na 
mši svatou. Po skončení mše 
svaté, kterou měl pan biskup, 
několik ministrantů rozdávalo 
před kostelem obrázky. Potom 
jsme ze sebe svlékli minist-
rantské oblečení a šli jsme 
všichni do autobusu, který na 
nás čekal. Přijeli jsme zpátky 
do gymnázia a dobalili jsme si 
zbytek věcí. Potom jsme šli na 

oběd. Po obědě jsme tam ještě chvíli zůstali a 
povídali jsme si s bohoslovcem Filipem Janá-
kem, se kterým jsme se seznámili na podzim, 
když jsme byli na víkendovém setkání 
v pražském semináři. Poté se všichni rozjeli do 
svých domovů. 

Toto setkání se nám moc líbilo a příště opět rádi 
pojedeme. 

Vítek Pecen 

VÍKEND MINISTRANTŮ VE SKUTČI 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Zadání soutěže:  
Vypracovat písemná svědectví ze způsobu a 
následných zkušeností z prožívání roku Pís-
ma svatého v diecézi. 
Soutěže se mohou zúčastnit v kategorii farnosti 
výhradně farnosti královéhradecké diecéze, v 
ostatních kategoriích již bez omezení. 
Kategorie A: FARNOST (předkládá pověřený 

zástupce farnosti) 

Kategorie B: ŘEHOLNÍ SPOLEČENSTVÍ, 
HNUTÍ, KOMUNITY (pověřený zástupce 
za podpory všech zúčastněných) 

Kategorie C: JEDNOTLIVCI – DĚTI, MLÁDEŽ, 
DOSPĚLÍ, SENIOŘI (předkládá každý 
osobně) 

Kategorie D: POUTNÍ ANKETA VŠECH PŘÍ-
TOMNÝCH (vyplnění anketního lístku bě-
hem pouti) 

Odevzdání písemně zpracovaných zkušeností 
nejpozději v den pouti do 10.00 hod., veřejné 
slosování po mši sv. ve 12.00 hod.  
Hodnotné ceny pro farnosti: Pouť do Svaté 
Země, rekreace v našich zařízeních na území 

diecéze, knihy, kazety, věcné ceny. Hlavní cena 
30.000,– Kč na podporu pastorace farnosti. 

Cílem soutěžní ankety není hodnocení toho či 
onoho svědectví a způsobů prožívání roku Pís-
ma v diecézi, ale společné setkání a následné 
předávání zkušeností s Písmem svatým v životě 
farnosti, komunit či v osobním duchovním životě. 
Do soutěžní ankety budou zařazena všechna – 
včas doručená – písemná svědectví vystihující 
zadání soutěže. 

Doporučujeme zasílat písemná svědectví do 
soutěže předem na adresu: 

Biskupství královéhradecké, Poutní centrum,  
Velké nám. 35,  
500 01 Hradec Králové, 
e-mail: poutnik@diecezehk.cz, tel. se zázn.: 
495 063 670; mobil: 731 598 752, 724 223 771 
(Na tuto adresu také můžete adresovat své při-
pomínky či požadavky k organizaci poutního 
dne.) 

P. Pavel Dokládal 
Diecézní poutní centrum 

ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ  
(DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY) 

 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
NEDĚLE 28. května - 17.00 hod - kostel sv. Bartoloměje 

Liturgické skladby autorů různých slohových období (m.j. J. C. Vodňanského, W. A. Mozarta,  
A. Dvořáka, J. Strejce a dalších), zkomponované na texty žalmů nebo Písma svatého.  

Účinkuje Chrámový sbor kůru sv. Bartoloměje a jeho sólisté pod vedením prof. Jiřího Kuchválka.  

 

PŘEDNÁŠKA - VZNIK EVANGELIÍ 
ČTVRTEK 1. června  - 18.00 hod – přednáškový sál muzea  

Přednášející: Prof. Petr Pokorný, ředitel Institutu biblických studií. 

 

KONCERT SKUPINY OBOROH 
SOBOTA 10. června  - 19.00 hod – Rytířský sál zámku  

Téma biblických žalmů: „Spatřujeme Světlo“ 

SOUTĚŽ 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:poutnik@diecezehk.cz
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Dnes - závěrečná část o Francii Zakladatelské 
dílo tvůrce francouzských – tzv. symfonických 
varhan A. Cavallé – Colla a jeho uměleckého 
souputníka varhanního virtuóza a skladatele 
C.Francka, neslo své plody po celé 19. i ještě 
20. století. Přímými následovníky byli samozřej-
mě Franckovi žáci, z nichž nejvýraznější osob-
nosti byli V. D´Indy a pro varhanní umění zvláště 
G. Pierné, G. Ropartz, Ch. Tournemire a L. Vier-
ne. Nejvýznamnějšími Franckovými současníky 
byli C. Saint-Saëns a P. Guilmant. Saint-Saëns 
patřil k prvním znalcům a propagátorům Bacho-
va díla ve Francii, sám byl koncertně i skladatel-
sky činný. Mezi jeho nejvýraznější skladby patří 
Symfonie č. 3 c moll „Varhanní“, s velmi působi-
vým užitím varhan. Podobně i P. Guilmant, vý-
razná osobnost, pro naše vyprávění důležitý za-
ložením (společně s V. D´Indym) Scholy Canto-
rum, která přednostně vychovávala chrámové 
varhaníky a vyškolila řadu předních virtuosů a 
skladatelů. Guilmantovou zásluhou vyšlo, na 
svou dobu nevídané, desetidílné kompletní vy-
dání děl starých francouzských mistrů. Další 
mistr, již  minule zmiňovaný Ch. M. Widor, po-
kračoval pedagogicky ve Franckově zakladatel-
ském díle a založil vyhlášenou francouzskou 
interpretační tradici, především svým důrazem 
na preciznost technického zvládnutí a vytříbe-
nost uměleckého  projevu hry francouzských 
varhaníků. Widor je autorem pozoruhodného 
cyklu 10 varhanních symfonií, které byly „šity na 
míru“ tehdejší podobě francouzských symfonic-
kých varhan a v nich dospěl tento skladatelský 
styl ke svému vrcholu. 
Na přelomu 19. a 20. stol., během přechodu ro-
mantismu k moderně, dala Francie světu velikou 
řadu skvělých varhanních virtuosů, mezi nimiž 
snad nebyl nikdo, kdo by také nezasáhnul do 
kompozice. V první řadě je nutno zmínit dva po-
slední Franckovy žáky, jimiž byli L. Vierné a 
Marcel Dupré. První z nich – nevidomý L. Vierné 
byl varhaníkem v Notre Dame v Paříži a stal se 
světoznámým varhanním virtuosem. Je autorem 

velkého počtu varhanních děl, vychoval mnoho 
žáků a zasáhl svými názory i do stavby a rekon-
strukce varhan. Je příznačné, že jej zastihla smrt 
ve věku 67 let přímo za varhanami v Notre Da-
me, po závěrečné skladbě koncertu Spolku přá-
tel varhan, tedy na místě, odkud po léta rozdával 
své umění. Jeho současník i žák a pokračovatel 
M. Dupré, varhaník u S. Sulpice a přísný a cíle-
vědomý pedagog je pozoruhodný mj. i tím, že 
v roce 1920 v 10 recitalech provedl zpaměti ce-
lé!! Bachovo varhanní dílo. Jeho skladby již do-
sahují nejvyšší technické obtížnosti, mají často 
hluboký duchovní obsah a stylově zasahují přes 
expresionismus do moderny. Za všechny jmenuji 
cyklus Křížová cesta, který má původ v Dupré-
ho improvizacích na texty P. Claudela a před-
známenává příchod velkého mystika francouz-
ské hudby O. Messiaena. Tento profesor paříž-
ské konzervatoře, po 62 let činný varhaník v S. 
Trinité, pro něhož vždy byla hudba spojením ži-
vota a víry, dává ve svých skladbách přednost 
meditativním náladám a vytváří zcela nové spo-
jení duchovního obsahu s varhanní kompozicí. 
Asi nejznámější z jeho velikého díla je cyklus 
vánočních meditací - La Nativité du Seigneur, 
kterým si vysloužil světové renomé už v r. 1935 
a z dalších třeba Livre du Saint Sacrément z r. 
1984. 
Oblast varhanního umění 20. stol. ve Francii by 
nebyla úplná i bez takových jmen jako je J. Alain 
a jeho sestra světově proslulá varhanice 
M. C. Alain, P. Cochereau a mnoha dalších 
osobností i vynikajících skladeb trvale koncertně 
provozovaných, jakou je např. i Poulencův Kon-
cert pro varhany a orchestr. V krátkém nástinu 
není samozřejmě možno obsáhnout tak význam-
nou hudební kulturu se zásadním vlivem na svě-
tové hudební dění, jakou nesporně francouzská 
varhanní hudba je, ale jistě se najde v budoucnu 
příležitost se alespoň k některým nejzajímavěj-
ším momentům, či osobnostem podrobněji vrátit. 
 
Příště -  Německo 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 33 
KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 4. ČÁST – VARHANY A VARHANNÍ HRA (15) 

POZVÁNKA NA KONCERT 
V neděli 28.května 2006 v 17 hodin se v kostele sv.Bartoloměje uskuteční v rámci výstavy Česká bible 
v průběhu staletí – Koncert duchovní hudby. V programu zazní skladby komponované na biblické a 
liturgické texty autorů J. K. Vodňanského, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. Ebena, J. Strejce a dalších. 
Účinkuje Chrámový sbor kůru sv.Bartoloměje a jeho sólisté. 
 
Upřímně Vás zveme         Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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RO D I N Y  

Milé rodiny, chcete si na konci léta udělat hezký 
výlet s dalšími rodinami z farnosti ? 
Zveme Vás v sobotu 9. 9. 2006 na 

 
POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 
A VÝLET DO PRACHOVSKÝCH SKAL 

 
Tento den začneme poutí v 10:00 hodin v kapli 
Loreta u obce Veliš nedaleko Jičína. Kaple je na 
kopci nad obcí 
Vokšice, rodnou 
to vískou naše-
ho duchovního 
otce Antonína 
Forbelského. 
Barokní kaple 
Loreta s plochou 
střechou byla 
postavená v r. 
1694 jako volná 
kopie tzv. Svaté 
chýše v italském 
Loretu. Po tomto 
městě nese kap-
le také svůj ná-
zev. Kapli na 
velišském hřbe-
tu dal vystavět 
hrabě František 
Josef Šlik.  
Ke zdejší Loretě se váže pověst: Vypráví se, že 
na hradě Veliši žila bohatá hraběnka. Ten nej-
větší poklad jí však scházel - totiž zdraví. Když jí 
nikdo nepomohl, zašla do chaloupky v podhradí, 
kde bydlela stařena, která prý pocházela z Itálie. 

Ta hraběnce poradila, aby navštívila proslulé 
poutní místo ve městě Loreto a prosila tam o 
uzdravení. Hraběnka se skutečně s velikými da-
ry vypravila do Itálie. Vrátila se odtamtud úplně 
zdravá. Když se po návratu na Veliš ptala po 
ženě, která jí poradila, nemohla ji nikde nalézt. 
Jako poděkování za své uzdravení dala hraběn-
ka postavit na blízkém kopci kapličku podle vzo-
ru italské Lorety. 

 
My se zde 
sejdeme, aby-
chom poděko-
vali za prožité 
prázdniny a vy-
prosili si pomoc 
do dalšího škol-
ního roku. A to 
jak školákům, 
tak i dětem ve 
školkách či těm, 
kteří jsou ještě 
s maminkami 
doma a samo-
zřejmě i rodi-
čům. Po mši 
svaté a prohlíd-
ce okolí bude 
následovat výlet 
do Prachov-

ských skal, které jsou nedaleko. 
Ještě před prázdninami bude k dispozici na dět-
ské mši svaté mapka s popisem cesty. Těšíme 
se na společně prožitý den. 

Pavla Pecnová 

POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI  

SLEPEC 
 

Jednoho dne jistý nevidomý muž seděl na schodech před budovou s kloboukem na nohou a tabulí s 
nápisem: "Jsem slepý. Prosím, pomozte mi.“ 

 Šel kolem publicista a viděl, že slepec má v klobouku jen pár drobných. Sehl se, a přihodil nějaké min-
ce, a potom, bez toho, aby se zeptal, vzal tabuli a na druhou stranu napsal jinou větu.  

Odpoledne se publicista vrátil ke slepci  a  viděl, že slepcův klobouk je plný mincí i bankovek. Slepec 
poznal mužův krok a zeptal se, zda to byl on, kdo mu přepsal tabuli, a co tam napsal. Publicista odpo-

věděl: "Nic, co by nebyla pravda. Jen jsem dal tvým řádkům jinou podobu." Usmál se a odešel.  

A slepec se nikdy nedozvěděl, že na tabuli stálo:  

"Je jaro, ale já ho nemohu vidět." 
Změň svou strategii, když se věci nedaří a uvidíš, že se to obrátí k lepšímu.  
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C H A R I TA -  M I S I E  

Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům Par-
dubicka a Oblastní charitě Pardubice, jmenovitě 
řediteli Bc. Karlovi Tajovskému a sociální pracov-
nici Miloslavě Bičíkové za příkladnou pomoc při 
organizování a sběru textilu pro účely pomoci po-
třebným lidem u nás i v zahraničí. 
Diakonie Broumov, původně OS Diakonie Úpice, 
provádí svou činnost od roku 1993. Zprostředko-
vává pomoc lidem v krizových situacích na území 
ČR a poskytuje pomoc trpícím lidem ve světě. 
Jedním z těžisek činnosti Diakonie Broumov je 
celorepubliková banka oděvů, prádla, obuvi, do-
mácích a školních potřeb, hraček a dalšího mate-
riálu. 

Darované věci nejen že bezprostředně poskytnou 
pomoc potřebným, ale při jejich třídění, balení, 
transportu a ekologickém zpracování materiálu 
jinak neupotřebitelného, nachází práci a uplatnění 
řada těch, kteří práci jinak obtížně dostanou. 

Velmi nás těší, že se 
lidé z Pardubicka pro-
střednictvím spolupráce 
Oblastní charity Pardu-
bice s Diakonií Broumov 
obětavě a úspěšně za-
řadili do „rodiny“ dárců 
v naší republice. 
Pardubickým občanům 
patří velký dík, vždyť 
během 4 akcí na Pardu-
bickém nádraží bylo při 
sběru do vagónu na-
shromážděno cca 35 
tun materiálu. 
Velké poděkování patří 
též spolupracujícím or-
ganizacím, které se 
opakovaně a nezištně 
zúčastňují na přípravě a 
organizaci celé akce. 
Jedná se o  Uzlovou 

železniční stanici Pardubice, Dopravní podnik 
města Pardubice a významnou měrou i o mediál-
ní partnery Oblastní charity Pardubice – Pardu-
bické noviny a Český rozhlas Pardubice. Neméně 
významná je i pomoc a zájem sociálního odboru 
Magistrátu města Pardubice jmenovitě vedoucí 
Mgr. Ivany Liedermanové. 
Vážení občané města Pardubice a okolí, těšíme 
se na další spolupráci s Vámi, vždyť nás všechny 
spojuje jeden cíl: POMOC POTŘEBNÝM ! 

Za vedení a zaměstnance Diakonie Broumov 
PhDr. Vítězslav Králík - ředitel 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM PARDUBICKA 

INZERÁT 
 
Věřící studentka  hry na klavír hledá bydlení na privátě u věřící rodiny.  
Termín: od září.  
Kontakt na matku:  
 Věra Konečná: tel.: 499 881 127, 603 141 737, 777 005 791 
 e-mail: verakonecna@tiscali.cz 
 bydl.: Havlovice 298, 542 32 Úpice (okr. Trutnov) 

mailto:verakonecna@tiscali.cz
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  D O K U M E NT Y  

Drazí bratři a sestry, 
po celou dobu velikonoční zní při bohoslužbě 
radostné aleluja, protože Kristus ukázal svou 
božskou moc, potvrdil své učení a zvítězil nad 
smrtí. Jsme vykoupeni a máme naději. Veliko-
noční událost se stává středem dějin a mění 
svět. Tato radostná zvěst evangelia musí pronik-
nout ke každému člověku. Zmrtvýchvstalý přece 
uložil svým učedníkům: Jděte do celého světa a 
hlásejte evangelium všemu tvorstvu. (Mk 16,15) 
A svatý Jan nám v dnešním čtení upřesnil: Ne-
milujte jen slovem, ale činem, doopravdy! (1 Jan 
3,18) Jak se můžeme konkrétně podílet na tom-
to poslání? 
Téměř ve všech papežských encyklikách, které 
se zabývají sdělovacími prostředky, se uvádí, že 
média mají být ovlivňována křesťany, a to trojím 
způsobem. Prvním způsobem je práce ve veřej-
noprávních médiích, kde bychom měli být za-
stoupeni jako kvas, druhým je stejná práce v ko-
merčních sdělovacích prostředcích, třetím je úsi-
lí o vytváření vlastního mediálního prostoru v 
tisku, v rozhlasu, v televizi i na internetu. To je 
jedna z možností jak dnes hlásat evangelium a 
uskutečnit Ježíšovo slovo: Co se vám šeptá do 
ucha, hlásejte ze střech! (Mt 10,27) 

Máme radost, že z iniciativy Telepace Ostrava a 

Radia Proglas byla založena televize NOE, která 
začala se zkušebním vysíláním už v minulém 
týdnu, 10. května. Protože vysílá přes satelit, je 
viditelná všude, pokud máme potřebné zařízení. 
Televize NOE bude televize rodinného typu, kte-
rá si přeje své diváky nejen vzdělávat, ale také 
bavit. Jejím cílem je přiblížit žité křesťanství a 
také pomoc duchovnímu a mravnímu rozvoji dě-
tí. Bližší informace o této televizi, o tom jak se dá 
sledovat, se dočtete na letáčcích nebo v Katolic-
kém týdeníku. 
Tento odvážný projekt si zasluhuje naši podporu 
a to jak modlitbou, protože jeho úspěch závisí na 
Božím požehnání, tak i finančním darem. Proto 
na příští neděli ve všech kostelích vyhlašujeme 
mimořádnou sbírku k podpoře tohoto díla. Jistě 
bude vhodné dílo podpořit také dobrými nápady, 
konkrétní nabídkou pomoci nebo i členstvím v 
klubu přátel. 

Upřímně děkujeme všem za velkorysou podporu 
tohoto díla, které chce pomoci nejen evangeliza-
ci, ale i pozvednutí kultury života a smýšlení v 
našem národě. 

S přáním všeho dobra od Pána každému z vás 
ze srdce žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 

LIST BISKUPŮ PRO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
K ZAHÁJENÍ TV NOE 

Bratři a sestry, vážení přátelé! 
Žijeme v předvolební době. Všichni jsme – třeba 
i nedobrovolně – účastni volební kampaně v te-
levizi a rozhlase, v práci, doma v rodině. Nevy-
hneme se jí ani venku – velké billboardy nám 
vnucují svůj názor. Křesťan by neměl bezmyš-
lenkovitě podléhat kampani a propagandě, ale 
má si vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle 
vlastního názoru a poznání, podle svého citlivé-
ho svědomí. Křesťan je náročný volič a nerozho-
duje se podle toho, co který politik slibuje a jak 
se tváří, ale podle toho, co skutečně udělal, co 
dělá a ovšem také co nedělá. Jak hájí svobodu, 
spravedlnost a právo, jak podporuje lidskou soli-
daritu. 
Během minulého století zažila naše země dvě 
těžká období nesvobody, totiž nacistickou oku-
paci a komunismus. Mezi jejich oběťmi byla také 
katolická církev a mnoho jejích kněží a věřících. 
Křesťané se nemstí, ale nesmějí zapomenout. 

Naše církev a všichni křesťané v naší zemi nut-
ně potřebují svobodu, nechtějí ji jen pro sebe a 
dovedou si jí vážit. Dnes také víme, že nejlepší 
zárukou svobody, včetně svobody náboženské, 
je demokracie, a to i když není zdaleka dokona-
lá. Nenechejme se proto svádět těmi, kteří svo-
bodu a demokracii zlehčují a pomlouvají – ať už 
se ohánějí ideologiemi levicovými nebo pravico-
vými. Také tyto vzpomínky musí být důvodem, 
proč se máme účastnit svobodných voleb a peč-
livě zvažovat, komu svůj hlas dáme. 
Denně jsme účastni života celé společnosti, sle-
dujeme politický život, projevy a činy politiků, 
způsob jejich jednání a chování. Vzpomeňme na 
volební i vládní programy stran. Vzpomeňme na 
stranické sliby před minulými volbami. Hovořme 
o tom všem se svými přáteli, s nimiž nás pojí 
stejné přesvědčení nebo k nimž máme důvěru.  
Uvědomujme si, co ze svých volebních slibů na-

(Pokračování na stránce 11) 

LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K VOLBÁM 2006 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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L I T URG I E  

Mluvili jsme o tom, že úcta před nekonečným 
Bohem vyžaduje jistým způsobem přiměřené 
chování. Je tak veliký, a my před ním tak nepatr-
ní, že toto vědomí se projevuje i zevně; zmenšu-
je nás, káže nám pokleknout. 
Úcta se však může projevovat ještě jinak. 
Představ si, že bys seděl, odpočíval 
nebo se bavil hovorem, a tu by přišel 
někdo, ke komu máš úctu a obrátil 
by se na tebe. Ihned bys povstal a 
vzpřímen bys poslouchal a odpoví-
dal. Co to znamená? Stání znamená 
především, že se vzchopíme a 
usebereme. Místo uvolněného se-
zení zaujmeme postoj ovládnutý, 
pevně vzpřímený. Znamená to, že 
jsme pozorní. Ve stání je něco na-
pjatého, bdělého. A konečně to zna-
mená, že jsme pohotoví; neboť kdo 
stojí, ten může ihned odejít. Může bez meš-
kání vykonat rozkaz, začít práci, jakmile je mu 
určena. 
To je druhá stránka úcty k Bohu. V klečení to 
bylo klanění, setrvání v klidu, zde bdělost, čin-

nost. Takovou úctu má pozorný sluha, vyzbroje-
ný a připravený válečník. Projevuje se stáním. 
Povstáváme, když zazní radostná zvěst; při 
evangeliu ve mši svaté. Stojí křestní kmotrové, 

když na místě dítěte činí slib věrnosti ve víře. 
Stojí děti, když při prvním svatém přijímání 

obnovují tento křestní slib. Stojí snoubenci, když 
se před oltářem slovem věrnosti spojují v man-
želství. A tak ještě při mnoha jiných úkonech. 

Také pro jednotlivce to může být silným vyjádře-
ním jeho nitra, když se modlí vstoje. První křes-
ťané tak rádi činívali. Znáš jistě obraz „Oranta“ z 
katakomb, tu vztyčenou postavu s ušlechtile 
splývajícím rouchem a rozepjatýma rukama. 
Stojí volně, plna jasné kázně, klidně posloucha-
jíc slovo a ochotna k radostnému konání. 

Někdy člověk nemůže klečet; cítí se přitom 
stísněn. Tu působí dobře stání; uvolňuje. Ale 

řádné stání! Na obou nohou, bez opírání. Kolena 
rovně, žádné nedbale ohnuto. Stání vzpřímené a 
ovládnuté. V něm se modlitba pevně vzpřimuje a 
zároveň uvolňuje, v úctě a v pohotovosti k činu. 

(R. Guardini: „O posvátných znameních“) 

STÁNÍ 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  D O K U M E NT Y  

ši representanti a strany, které jsme volili, usku-
tečnili. Připomeňme si, jak se politici chovali ve 
své funkci během svého funkčního období. 
Vzpomeňme, jak hlasovali v parlamentě, pro ja-
ké zákony a hodnoty, na kterých nám křesťanům 
tolik záleží. Naším zájmem bylo schválení 
smlouvy s Vatikánem a odmítnutí protiústavního 
zákona o církvích, který je nyní u Ústavního sou-
du. Vzpomeňme na hlasování o zákonech o eu-
tanázii, registrovaném partnerství a využití lid-
ských embryí. Kdo byli v těchto případech ti 
hlavní aktéři? Spolu s druhými křesťany si proto 
vytvářejte pravdivý názor na kandidáty, které 
budete volit. Je mnoho skutečností, podle kte-
rých se můžete rozhodovat. Ať je váš výběr zod-
povědný. Nenechávejte tyto úvahy až na chvíle 
těsně před volbami. 
Pro zodpovědnou přípravu na volby si také při-
pomeňme, na co poukazuje papež Benedikt XVI. 
ve svém apoštolském listě „Bůh je láska“. Zdů-
razňuje, že angažování ve veřejném životě „je 
přednostně věcí laiků. Jako občané státu jsou 
povoláni k tomu, aby se osobně podíleli na ve-

(Pokračování ze stránky 10) řejném životě“.  
Tyto úkoly nelze opomíjet, naléhá Svatý otec, 
jsou „posláním věřících laiků“ (Bůh je láska, čl. 
29), a poslancům Evropského parlamentu při 
návštěvě ve Vatikánu připomněl, že pro křesťa-
ny existují ve veřejném životě nepominutelné 
principy: Ochrana života, uznání rodiny a svobo-
da vzdělání. Nemůžeme být křesťany jen v kos-
tele, když slavíme liturgii a když se modlíme. 
Evangelium, které jsme poznali a přijali, musíme 
svým životem a svým jednáním vnášet do spo-
lečnosti, kde žijeme. To platí právě i o zodpo-
vědném výběru kandidátů, které budeme volit. 
Nelze si proto pohodlně připouštět alibi: „Já to 
nezměním, ‚oni‘ si to stejně udělají, jak budou 
chtít“. Ze třiceti procent věřících, kteří u nás žijí, 
je přece nemalý počet voličů a to neznamená ve 
volbách málo. Církev není politická strana, ne-
hlásá žádnou politickou ideologii, potřebuje však 
svobodu. Na vašich hlasech záleží. 

Vyprošujeme sobě i vám dar dobré volby a pev-
ně věříme, že zvolíte dobře. 

Vaši čeští a moravští biskupové 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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K A L E N D ÁŘ  

P R A V I D E L N É  A K C E 
Út  Adorace (trvá přibližně 1 hodinu) kostel sv. Jana 19 - 20 hod. 
St  Cvičení maminek s dětmi salesiánské středisko   9:30 hod. 
Čt  Společenství mládeže fara (sál) 19:00 hod. 
 Mariánský večer kostel sv. Jana 18:30 hod. 
Pá Ministrantské schůzky fara 14:30 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 

D A L Š Í  A K C E  
St 31. 5. Zpovědní den klášterní kostel 16:00 - 18:00 
  Svátek Navštívení P. Marie - poslední májová klášterní kostel 18:00 hod. 
Čt 1. 6. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
 8:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Přednáška „Vznik evangelií“ přednáškový sál muzea 18:00 hod. 
Pá 2. 6. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje  16:00 - 18:00 
So 3. 6. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Svatodušní vigilie kostel sv. Jana 19:00 hod. 
Ne 4. 6. Slavnost Seslaní Ducha svatého kostel sv. Bartoměje 9:00 hod. 
Pá 9. 6. Latinská mše sv. kostel sv. Bartoměje 18:00 hod. 
So 10.6. Den rodin + dětský den Salesiánské středisko 9:00 hod. 
  Koncert skupiny Oboroh Rytířský sál zámku 19:00 hod. 
Ne 11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice   
St 14.6. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 15.6. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Slavnost Těla a Krve Páně klášterní kostel 16:00 hod. 
So 17.6. Diecézní setkání seniorů Hradec Králové  
St 21.6. Koncert - ZUŠ Polabiny kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Pá 23.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   
So 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  

– poutní slavnost u sv. Jana kostel sv. Jana 18:00 hod. 

  Jáhenské svěcení HK – katedrála 9:30 hod. 
  Kající bohoslužba pro děti sv. Bartoloměj 17:00 hod. 
Ne 25.6. Celodenní setkání rodin Míčov u Práchovic  
Út 27.6. Koncert - pardubické sbory kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Čt 29.6. Děkovná dětská bohoslužba klášterní kostel 16:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 16. června, příští číslo vyjde 25. června 2006 

Farní zpravodaj - nápady, návrhy, reakce  
Antonín Forbelský, Kostelní 92, Pardubice 530 02 
forbelsky@centrum.cz , www.farnost-pardubice.cz 

BLAHOPŘEJEME 
 

13. 6.  Antonín 

mailto:forbelsky@centrum.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

